
اء للسلم في سورية ند

، اللجؤون في شمال لبنان، ممثلون بمنظمات ، جمعيات ، أفرادا  وع��ائلت نجون��ا م��ن الم��وت والعن��ف،نحن السوريون
بعد خمس سنوات من بداية الحرب التي دمرت بلدنا ، كمليين مشردة نعيش بل مأوى ول عمل ، بل عناية صحية وبل
م��دارس لطفالن��ا ب��ل وبل مس��تقبل. ف��ي بل��دنا هن��اك العدي��د م��ن المجموع��ات المس��لحة وال��تي أعط��ت لنفس��ها الص��لحية
والشرعية ، من خلل استخدام العنف والمقدرة على القتل ، على إخراجن��ا م��ن بيوتن��ا. ،نح��ن م��ا ن��زال معرض��ين للقت��ل ،
ومجب���ورين عل��ى القت��ال والعي��ش ف��ي ح��ال م��ن الرع��ب والرغب��ة ب��الفرار  والش��عور بال��ذل والهان��ة. عل���ى ط��اولت
المفاوضات والحوار يجلس من لهم مصالح سياسية واقتصادية في بلدنا س��ورية. فيم��ا يخص��نا نح��ن ، الض��حايا الحقيقيي��ن
للحرب والمحبون لبلدنا سورية، فالحق الوحيد الذي أبقوه لنا هو اختيارنا أن نموت بصمت. ولكن نحن ، ف��ي خض��م ه��ذا

نطالب بحقنا بأن تكون أصواتنا مسموعة كذلك أولئك الذين يدعموننا ويرغب��ون بالنض��مام إل��ى ن��دائناالصخب القائم ، 
ومناشدتنا

نحن نطالب

حي��ث المن��اطق ال��تي تخت��ار الحي��اد فيم��ا يتعل��ق ب��النزاع الق��ائم، تك��ون تح��تانشاء من��اطق انس��انية ف��ي س��ورية :
الحماية الدولية ، ول يسمح للطراف المسلحة بالتواجد فيها. كمثال منطق��ة س��لم المتواح��دة ف��ي كولومبي��ا. نري��د
أن تك��ون هن��اك مم��رات آمن��ة لنق��ل الم��دنيين المعرض��ين للخط��ر ح��تى نهاي��ة الح��رب وان يك��ون بمق��دور جمي��ع

اللجئين العودة وسبلم وأمن في وطنهم.

إيق��اف بش��كل ف��وري القص��ف ال��دائر، وان يتوق��ف توري��د الس��لحة وإزال��ة الس��لحة المتواج��دة ،أيق��اف الح��رب .
والذي بدوره يسمح بالحد م��ن الحص��ار عل��ى العش��رات م��ن الم��دن الس��ورية حي��ث يقب��ع س��كان ه��ذه الم��دن ب��دون

طعام ودواء وأن يتم مساعدتهم بشكل فوري على النتقال إلى أماكن آمنة.

وأن يتم اطلق سراح السجناء السياسيون ، البح��ث ع��نأن تتم مساعدة الضحايا ومعاونة من يقدم لهم العون ،
المختطفين والمفقودين ، وأيضا القيام مستقبل  بمساعدة الجرحى و متضرري الحرب ممن أصابتهم أعاقة خلل

الحرب.

والذي بدوره سوف يوقف العديد من المجازر في ح��ق الم��دنيينأن يتم مكافحة جميع أشكال الرهاب والتطرف 
والعزل.

وأن يكون المفاوضون في جني��ف م��ن الم��دنيين ال��ذين رفض��وا الح��رب ولي��سأن يتم التوصل إلى حل سياسي ، 
أولئك دمروا وما زالوا يدمرون سورية.

تمثل جميع أطياف السوريين وتحترم حقوقهم وكرامتهم.إنشاء حكومة وفاق وطني 

نريد أن تأخذ العدالة مجراها على المسؤولين عن ارتكاب هذه المجازر والدمار وأيضا  تشريد المليين من اللجئين وأن
تعطى الفرصة المناسبة لمن يريد ورغب في إعادة العمار.

 
نريد أن نسمي بعض الطراف الدولية الفاعلة في مجال التأهيل وإع��ادة العم��ار  والق��ادرة عل��ى بن��اء حال��ة م��ن التع��ايش

والمصالحة فيما بين المدنيين فيما يخص مستقبل بلدنا :  
Operazione Colomba*, Corpo Nonviolento di Pace della Comunità Papa Giovanni XXIII.

2014أبريل . ومع بداية 2013سبتمبر  متواجدة في لبنان منذ Operazione Colombaمجموعة حمامة السلم  
 ك��م ع��ن الح��دود الس��ورية. بع��د العدي��د م��ن5 ال��تي تبع��د ح��والي مخي��م اللجئي��ن ف��ي قري��ة ت��ل عب��اسرس��خت ق��دما  ف��ي 

التهديدات والمضايقات من بعض أه��الي المنطق��ة للجئي��ن طل��ب اللجئون م��ن المتط��وعين ف��ي المجموع��ة ب��العيش معه��م
حي��ث أن تواج��د المجموع��ات الدولي��ة الس��لمية فيم��ا بينه��م يش��كل رادع��ا قوي��ا ف��ي وج��ه تل��ك التهدي��دات. لثلث��ة أع��وام ق��ام
المتطوعون بمقاسمة اللجئين تفاصيل حياتهم في المخيمات. والذي بدوره مكن المتطوعين من إيصال مط��الب اللجئي��ن
وعدهم ممثلين عن أولئك اللجئين الذين هربوا من جحيم الحرب في سورية لكي ل يكونوا مضطرين للموت أو القتال.


